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ВСТУПНА ЧАСТИНА
Одночасно з прийняттям у грудні 2015 р.
глобальної Паризької угоди, Група BNP
Paribas, давній партнер енергетичного
сектору, приєдналась до міжнародних зусиль,
спрямованих на те, щоб глобальне потепління
не
перевищувало
2°С
порівняно
з
доіндустріальними рівнями. З моменту
прийняття угоди Група BNP Paribas рішуче
налаштована на перехід до відновлюваної
енергії та вже розпочала різні заходи
спрямовані на
зниження інтенсивності
викидів вуглецю в атмосферу за своїм
портфелем та покращення впливу своєї
діяльності на навколишнє середовище. Задля
досягнення цієї мети Група BNP Paribas
розробила політику щодо своїх фінансових
продуктів та послуг у секторі видобування
нетрадиційної нафти та газу.
Викопане паливо, особливо природний газ,
може відігравати важливу роль у глобальному
переході до поновлюваної енергії, якщо
ресурси виробляються з застосуванням
найкращої практики для обмеження викидів
парникових газів та інших потенційних
негативних впливів.
Транспортний та енергетичний сектори,
спочатку засновані на використанні викопних
ресурсів, протягом необхідного перехідного
періоду все ще повинні частково покладатися
на нафту та природний газ. На сьогодні
виробництво нетрадиційної нафти та газу
становить близько 10% світового видобутку
нафти та газу. Очікується, що ця частка
зростатиме, оскільки нетрадиційна нафта та
газ зараз складають відповідно 55% та 44% від
доступних до видобутку запасів корисних
копалин1.
Нафта та газ визначаються як нетрадиційні,
якщо нафтовий або газовий ресурс
розкинутий дифузно на великій площі, навряд
чи переміститься по всьому шару осадових
порід, і такі утворення можуть вимагати
нетрадиційних технологій видобутку (а іноді й
обробки)2.
Швидке збільшення кількості проектів з
видобування нетрадиційної нафти та газу
1

PREAMBLE
Along with the adoption of the universal Paris
Agreement in December 2015, BNP Paribas, a
long-time partner of the energy sector, has joined
in the international effort to keep global warming
below 2°C above the preindustrial levels. Since
then, BNP Paribas has strongly committed to the
energy transition and already launched various
actions to lower the carbon intensity of its
portfolio and improve the impact of its activities
on the environment. As a contribution to this
objective, BNP Paribas has developed a
consistent policy regarding its financial products
and services for the unconventional oil and gas
industry.
Fossil fuels, especially natural gas, could play an
important part in the global energy transition, as
long as the resources are produced with the best
possible practices in order to limit associated
greenhouse gases emissions and other potential
adverse impacts.
The transportation and power sectors, originally
built upon fossil resources, still need to rely partly
on oil and natural gas during the necessary
transition period. Unconventional oil and gas
production currently represents around 10% of
global oil and gas production. This share is
expected to grow as unconventional oil and gas
now respectively account for 55% and 44% of
recoverable resources3.
Oil and gas are defined as unconventional if the
oil or gas resource is spread out diffusely over a
large area and is unlikely to migrate throughout
the sedimentary layers and such formations may
require the need for unconventional extraction
(and sometimes processing) techniques4.
The rapid increase in the number of
unconventional oil and gas projects has generated
a higher level of risks resulting from inadequate
control on companies’ practices. However, the
impact of these unconventional activities can be
mitigated by implementing best practices that are
being developed over time. BNP Paribas will
therefore assess the various unconventional
resources and projects according to the best
industry practices to be able to judge their actual
specific impacts.

Джерело: Публікація Міжнародного енергетичного агентства 2016 р. "World Energy Outlook"
Джерело: Системи управління нафтовими ресурсами Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG),
Товариства інженерів-нафтовиків (SPE), Світової нафтової ради (WPC), Товариства інженерів з оцінки запасів нафти і
газу (SPEE)
2
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спричинило підвищення рівня ризиків,
зумовлених неналежним рівнем контролю за
діяльністю компаній.
Проте вплив цих
нетрадиційних видів діяльності може бути
пом'якшений
шляхом
впровадження
найкращих практик, які розробляються з
часом. Таким чином, Банк, підтримуючи
ініціативу Групи BNP Paribas, буде оцінювати
різноманітні нетрадиційні ресурси та проекти
відповідно до кращих практик галузі, щоб
мати можливість зробити висновки про
фактичні характерні наслідки від їх
використання.
Ця політика зосереджена на нетрадиційних
ресурсах, що складають найбільші обсяги
виробництва та/або найважливіші екологічні
наслідки, тобто сланцевий газ, сланцева нафта
та нафтоносні піски.
Ця політика також охоплює розвідку та
видобуток нафти та газу з Арктичного регіону,
як визначено Групою BNP Paribas3. Це
визначення включає крайнє середовище, в
якому може здійснюватись така діяльність, а
також додаткові ризики, які можуть
реалізуватися у разі виникнення нещасних
випадків, зокрема розливів нафти.
Банк, орієнтуючись на високі стандарти Групи
BNP Paribas, продовжуватиме активно
підтримувати клієнтів у енергетичному
секторі. Однак, виходячи з ризиків, виявлених
у промисловості з видобутку нетрадиційної
нафти та газу, Банк більше не надаватиме
продукти або послуги проектам з найвищим
екологічним та соціальним негативним
впливом, а також сприятиме клієнтам, які
прагнуть прийняти активну участь у переході
до відновлюваної енергії та застосовують
найвищі галузеві стандарти.

1 МЕТА
Ця політика визначає сукупність правил щодо
управління фінансовими продуктами або
послугами,
наданими
Банком.
Вони
спрямовані на вирішення соціальних та
екологічних проблем промисловості з
видобування нетрадиційних нафти та газу та
налагодження керівних принципів ведення
бізнесу максимально відповідальним чином.

3

This policy focuses on the unconventional
resources accounting for the highest production
volumes and/or the most critical environmental
impacts i.e. shale gas, shale oil and oil sands.
This policy also covers oil & gas exploration and
production from the Arctic region as defined by
BNP Paribas5.
This definition recognizes the extreme
environment in which such activities would take
place, and the additional risks these would create
in case of accidents, especially oil spills.
BNP Paribas will continue to actively support
clients in the energy sector. However, based on
the risks identified for the non-conventional oil
and gas industry, the Bank will no longer provide
products or services to the projects with the
highest environmental and social adverse
impacts, and will favour clients who are
committed to take an active role in the energy
transition and who apply the highest industry
standards.

1 OBJECTIVE
This policy defines a set of rules and procedures
regarding financial products or services provided
by BNP Paribas entities. They aim at addressing
social and environmental issues of the
unconventional oil and gas industry and
establishing guidelines for conducting business in
the most possible responsible manner.

2 SCOPE
2.1 GEOGRAPHICAL
Worldwide.

2.2 DEFINITION OF
UNCONVENTIONAL OIL AND
GAS
Under the present policy, unconventional oil and
gas resources cover shale oil or gas, oil sands as
well as oil and gas resources located in the Arctic
region.

2.3 ACTIVITIES
This policy covers:
- Unconventional oil and gas projects: exploration
and production of unconventional oil and gas

Арктичний регіон визначається як прибережний район, який охоплює найширше льодове покриття протягом 12 місяців, тобто
протягом періоду з лютого по березень відповідно до Національного центру даних снігу та льоду.
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2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
2.1 ГЕОГРАФІЯ
Банк та дочірні компанії

2.2 ВИЗНАЧЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ
НАФТИ ТА ГАЗУ
Відповідно
до
поточної
політики,
нетрадиційні нафтові та газові ресурси
охоплюють сланцеву нафту або газ,
нафтоносні піски, а також нафтові та газові
ресурси, розташовані в Арктичному регіоні.
2.3 ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Ця політика охоплює наступне:
Проекти пов’язані з нетрадиційними нафтою
та газом:
розвідка та видобуток
нетрадиційних
нафтогазових
ресурсів4,
трубопроводи,
що
транспортують
нетрадиційну нафту або газ, а також експортні
термінали зі скрапленим природним газом
(СПГ), на які постачається нетрадиційний газ.
Це охоплює як проекти, які розробляють нове
родовище, так і проекти, які створюються на
основі будь-яких вже наявних об'єктів;
Компанії, що займаються нетрадиційною
нафтою і газом: компанії, які володіють або
експлуатують активи з розвідки та видобутку
нетрадиційної нафти та газу; газопроводи, що
транспортують нетрадиційні нафту або газ;
та/або експортні термінали зі скрапленим
природним газом (СПГ), на які постачають
нетрадиційний газ. Також політика охоплює
торгові
компанії,
що
займаються
нетрадиційною нафтою та газом.
2.4 ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ
Суб'єкти: ця політика застосовується до всіх
бізнес-ліній, відділень, дочірніх компаній та
спільних підприємств, над якими Банк має
оперативний контроль. Якщо Банк засновує
нові спільні підприємства, у яких має долю
меншості, він буде прагнути включити ці
стандарти в рамках угоди про спільне
підприємство.
Фінансові послуги та продукти: ця політика
стосується всіх видів фінансової діяльності
Банку (кредитування, боргові інструменти та
фондові ринки капіталу, гарантії та
консультативна робота тощо). Вона охоплює
4

Як визначено в пункті 2.2

resources6, pipelines transporting unconventional
oil or gas, as well as LNG export terminals
supplied with unconventional gas. It covers both
greenfield and brownfield projects;
- Companies involved in unconventional oil and
gas: companies that own or operate
unconventional oil and gas7 exploration and
production assets, pipelines transporting
unconventional oil or gas, and/or LNG export
terminals supplied with unconventional gas.
Trading companies involved in unconventional
oil and gas are also covered.

2.4 BNP PARIBAS ACTIVITIES
BNP Paribas entities:
This policy applies to all business lines, branches,
subsidiaries and joint ventures of which BNP
Paribas has the operational control. When BNP
Paribas establishes new joint ventures in which it
has a minority stake, it strives to include its
standards as part of the joint venture agreement.
Financial products or services: this policy applies
to all financing activities provided by BNP
Paribas (lending, debt and equity capital markets,
guarantees and advisory work, etc.). It covers all
new projects and companies within the scope of
this policy (cf. 2.3). For financing agreements
with non-conventional oil and gas companies that
predate this policy, the rules and standards set out
below will be applied as such agreement are due
for review.
Asset Management: this policy applies to all BNP
Paribas entities managing proprietary assets and
thirdparty assets, with the exception of indexlinked products. External asset managers are
actively monitored and encouraged to implement
similar standards.

3 RULES AND STANDARDS OF THE
POLICY
BNP Paribas requires companies involved in
unconventional oil and gas to comply with
applicable local laws and regulations as well as
with international conventions ratified by their
operating countries. This policy also sets
additional criteria to be respected by these
companies.
These criteria are split in two categories:
mandatory requirements and evaluation criteria.
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всіх нових клієнтів та угоди
До угод з фінансування компаній, пов’язаних
з нетрадиційною нафтою та газом, які
передували виданню цієї політики, будуть
застосовуватися правила та стандарти,
викладені нижче, тоді, коли угоди мають бути
переглянуті.
Управління
активами:
ця
політика
застосовується до всіх суб’єктів, які
управляють
власними
та
сторонніми
активами,
за
винятком
індексованих
продуктів. Зовнішні розпорядники активами
активно контролюються та заохочуються до
впровадження аналогічних стандартів.

Mandatory requirements are to be understood
as sine qua non: those have to be met without
exception before BNP Paribas considers
providing financial product or services to oil and
gas companies or projects involved in
unconventional activities and resources.
In addition to these mandatory requirements,
evaluation criteria have been identified to
develop the analysis performed by BNP Paribas.
Based on the results of such complementary due
diligence, BNP Paribas reserves its right to
request additional requirements or decline its
involvement even if the mandatory requirements
are met.

3 ПРАВИЛА ТА СТАНДАРТИ
ПОЛІТИКИ

3.1 UNCONVENTIONAL OIL AND GAS
PROJECTS

Банк, як частина Групи BNP Paribas, вимагає,
щоб компанії, залучені до видобування
нетрадиційної нафти та газу, дотримувались
чинного
місцевого
законодавства
та
ліцензійних зобов'язань, а також міжнародних
конвенцій, ратифікованих країнами, в яких
вони ведуть операційну діяльність. Ця
політика також встановлює додаткові
критерії, яких повинні дотримуватися ці
компанії.
Критерії поділяються на дві категорії:
обов'язкові вимоги та критерії оцінки.
Обов'язкові вимоги слід розуміти як суттєві
умови: їх слід дотримуватися без винятку до
того, як Банк розгляне надання фінансових
продуктів та послуг компаніям чи проектам,
пов'язаним з діяльністю та ресурсами, що
стосуються нетрадиційної нафти та газу.
Окрім цих обов'язкових вимог, для розробки
аналізу були визначені критерії оцінки. На
підставі
результатів
такої
додаткової
перевірки Банк залишає за собою право
вимагати застосування додаткових вимог або
відмовитись від фінансування, навіть якщо
обов'язкові вимоги будуть виконані.

BNP Paribas will not provide financial products
or services to the following greenfield or
brownfield projects:
 Exploration
and
Production
of
unconventional oil and gas resources8;
 Pipelines transporting a significant
volume of unconventional oil and gas;
 LNG export terminals supplied by a
significant volume of unconventional gas.

3.1 ПРОЕКТИ З ЗАЛУЧЕННЯМ

НЕТРАДИЦІЙНИХ НАФТИ ТА
ГАЗУ
Банк не надаватиме фінансові продукти та
послуги проектам, які розробляють нові
родовища, та проектам, які створюються на
основі будь-яких вже наявних об'єктів, та
містять наступні складові:
 Розвідка
та
виробництво

3.2 COMPANIES INVOLVED IN
UNCONVENTIONAL OIL AND
GAS ACTIVITIES
BNP Paribas will not provide financial products
or services to a company that falls under one of
the following activities:
 Exploration and production companies for
which unconventional oil and gas
represent a significant part of their total
reserves;
 Diversified9 companies for which
unconventional oil and gas exploration
and production represent a significant
share of their total revenues;
 Trading
companies
for
which
unconventional oil and gas resources
represent a significant part of their
business;
 Companies that own or operate pipelines
or LNG export terminals supplied with a
significant volume of unconventional oil
and gas.
For companies involved in unconventional oil and
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нетрадиційних нафтогазових ресурсів;
 Трубопроводи, що транспортують
значний обсяг нетрадиційної нафти та
газу;
 Експортні термінали СПГ, на які
постачають
значні
обсяги
нетрадиційного газу.
3.2 КОМПАНІЇ, ЩО ЗАЛУЧЕНІ У

ДІЯЛЬНОСТЬ ПОВ’ЯЗАНУ З
НЕТРАДИЦІЙНОЮ НАФТОЮ ТА
ГАЗОМ
Банк не надаватиме фінансові продукти або
послуги наступним компаніям:
- Розвідувальні та видобувні компанії,
для яких нетрадиційна нафта та газ
являють собою значну частину їх
загальних резервів;
- Диверсифіковані5 компанії, для яких
розвідка та видобуток нетрадиційної
нафти та газу становлять значну
частину їх загальних доходів;
 Торгові
компанії,
для
яких
нетрадиційна нафта та газ являють
собою значну частину їх загальних
резервів;
 Компанії,
які
володіють
або
експлуатують
трубопроводи
або
експортні термінали СПГ, на які
постачають
значний
обсяг
нетрадиційної нафти та газу.
Для компаній, що займаються нетрадиційною
нафтою та газом, які не підпадають під
винятки, зазначені вище, Банк застосовує
наступні обов'язкові вимоги та критерії
оцінки.

3.2.1 ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ

gas that are not subject to the above exclusions,
BNP
Paribas applies the following mandatory
requirements and evaluation criteria.

3.2.1 MANDATORY REQUIREMENTS
BNP Paribas will only provide financial products
or services to companies involved in
unconventional
resources that:
 Have their headquarters located in
countries that are not under financial
sanctions from France, the European
Union, the U.S.A., or the United Nations;
 Do not use child or forced labour as
defined in the International Labour
Organization (ILO) Conventions10;
 Have a policy in place to protect their
workers’ health and safety and disclose or
provide their track record regarding health
and safety at company level;
 Disclose or provide information at
company level on their performance
related to water use, waste generation,
energy consumption, GHG emissions, and
land reclamation strategy.

3.2.2 EVALUATION CRITERIA
BNP Paribas will also carry out an analysis of
companies involved in unconventional oil and gas
based on the following evaluation criteria:
General criteria
 Whether the company has public policies
and targets on key environmental, social
and governance issues and discloses its
related performance;
 Whether the company is subject to regular
and repeated criticism or controversies
about its environmental, social, security
(including the use of security forces), or
governance performance on material
issues, and how it is taking actions to
address such issues.

Банк надаватиме фінансові продукти та
послуги
компаніям,
пов’язаним
з
нетрадиційною нафтою та газом, які:
- Мають штаб-квартири в країнах, що не
мають фінансових санкцій з боку
Франції, Європейського Союзу, США
або Організації Об'єднаних Націй;
- Не використовують дитячу або
примусову працю, як це визначено в Health, Safety, Security and Environment
конвенціях Міжнародної організації criteria
 Whether the company is involved in
research or multi-stakeholders efforts to
5тобто

компанії, що займаються діяльністю з розвідки, виробництва, а також з переробки, зберігання і
транспортування, маркетингу та продажу нафти та газу.
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-

-

праці (МОП)6;
Мають впроваджену політику щодо
захисту
здоров'я
та
безпеки
працівників і розкривають інформацію
про охорону здоров'я та безпеку праці
на рівні компанії;
Розкривають або надають інформацію
на рівні компаній про ефективність,
пов'язану
з
водокористуванням,
виробництвом відходів, споживанням
енергії, викидами парникових газів та
стратегією відновлення земель після
розробки.

3.2.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Банк також проведе аналіз компаній, що
займаються нетрадиційною нафтою та газом,
на основі наступних критеріїв оцінки:












monitor and address key environmental
and social issues (such as OGCI11);
Whether the company has a convincing
environmental, social, health and safety
track record;
Whether the company has a flaring and
venting policy in place;
Whether
the
company
considers
biodiversity issues when developing
projects;
Whether the company is developing new
unconventional oil and gas projects on the
following areas:
UNESCO World Heritage Sites;
Wetlands on the Ramsar list;
Alliance for Zero Extinction sites
IUCN Category I-IV areas;
Legally protected areas.
Whether the company’s unconventional
oil and gas activities (existing operations
or new projects) are in line with the IFC
Performance Standards and the applicable
World Bank Group Environmental,
Health, and Safety Guidelines (both
General and Industry Sector EHS
Guidelines12).

Загальні критерії
- Чи має компанія публічну політику та
цілі щодо основних екологічних,
соціальних та управлінських питань та
розкриває відповідні результати;
- Чи підлягає компанія регулярній та
повторній критиці чи суперечкам щодо
її екологічної, соціальної ситуації, Human rights and governance criteria
безпеки (в тому числі використання
 The company has implemented a
сил
безпеки) або ефективності
stakeholder engagement plan, which
управління у відношенні матеріальних
includes a consultation process for
питань та які вона вживає заходів для
communities affected by the development
вирішення таких проблем.
of new unconventional oil and gas
projects;
Критерії оцінки охорони здоров'я, техніки
 The company has a grievance mechanism
безпеки, безпеки та охорони довкілля
in place through which stakeholders’
- Чи залучена компанія до наукових
concerns can be raised and addressed;
досліджень чи зусиль зацікавлених
 The company discloses payments made to
сторін для моніторингу та вирішення
host governments (such as royalties, taxes
ключових екологічних та соціальних
and profit sharing);
проблем (таких як Нафтогазова

The company has a policy in place to
кліматична ініціатива OGCI7);
support the sustainable development of
- Чи має компанія переконливий досвід у
local communities.
галузі
охорони
навколишнього
середовища, соціальної сфери, здоров'я
та безпеки;
4 GOOD INDUSTRY
- Чи має компанія політику щодо
PRACTICES
спалювання та скидання палива;
- Чи розглядає компанія при розробці BNP Paribas encourages companies involved in
проектів
питання
збереження unconventional oil and gas to move towards good
6

Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу C138 (1973 р.); Конвенція про заборону та негайні дії щодо
ліквідаціїнайгірших форм дитячої праці C182 (1999 р.); Конвенція про примусову чи обов'язкову працю C29 (1930 р.).
7 OGCI : Ініціатива з збереження клімату щодо нафти та газу
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-

біорізноманіття;
Чи розробляє компанії нові проекти з
видобування нетрадиційної нафти та
газу на наступних територіях:
Світові пам'ятки UNESCO;
Водно-болотних угіддя, що входять до
списку Рамсар;
Місця, визначенні Альянсом проти
зникнення видів
Землях категорії I-IV Міжнародного
союзу охорони природи та природних
ресурсів;
Території, що охороняються на
законодавчому рівні.
Чи відповідає діяльність компанії, що
залучає нетрадиційну нафту та газ
(існуючі операції чи нові проекти),
стандартам ефективності Міжнародної
фінансової корпорації та відповідним
Керівним принципам Групи Світового
банку щодо екологічних, санітарногігієнічних та норм безпеки (як
Загальних, так і Галузевих керівних
принципів з охорони навколишнього
середовища, охорони здоров'я та
безпеки8).

Критерії оцінки дотримання прав людини
та управління
- Компанія реалізувала план залучення
зацікавлених сторін, який передбачає
проведення консультацій для громад,
що відчули вплив від розробки нових
проектів з залученням нетрадиційних
нафти та газу;
- Компанія
запровадила
механізм
подання скарг, за допомогою якого
можна висувати і розглядати питання
та проблеми, якими занепокоєні
зацікавлені сторони;
- Компанія розкриває інформацію про
платежі, які виплачуються урядам
приймаючої країни (такі як роялті,
податки та розподіл прибутку);
- Компанія має політику, спрямовану на
підтримку сталого розвитку місцевих
громад.
-

8

industry
practices regarding environmental, social and
governance issues, notably by joining or officially
supporting recognized initiatives such as those
detailed below.
 Initiatives and standards set out to support
and enact a set of core values in various
areas (e.g. human rights, labour
conditions, environmental performance,
combat against corruption), either general
or specific to the oil and gas sector, such
as:
 The UN Global Compact;
 The UN Guiding Principles on Business
and Human Rights;
 The OECD Guidelines for Multinational
Enterprises;
 IFC's Performance Standards.
 Initiatives
set
out
to
improve
transparency,
accountability,
and
reporting, in general and in the oil and gas
sector in particular, such as:
 The Global Reporting Initiative (GRI);
 The Carbon and Water Disclosure
Projects;
 The Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI);
 IPIECA’s Oil and Gas Industry Guidance
on Voluntary Sustainability Reporting;
 The Sustainability Accounting Standards
Board (SASB).
 Initiatives set out to ensure the respect of
human rights and fundamental freedoms
in the context of companies’ safety and
security operations, such as:
 The Voluntary Principles on Safety and
Human Rights.
 Sector initiatives that aim at improving
standards of operations in oil and gas
activities that cover specific activities
within the oil and gas sector, such as:
 The World Bank Group Environmental,
Health and Safety (EHS) Guidelines for
Onshore Oil and Gas Development;

Перелік усіх керівних принципів з охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки доступний за посиланням:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies- standards/ehsguidelines (Особливо актуальні орієнтири та інструкції з розробки нафти і газу на прибережній території та на суші)
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4 НАЛЕЖНІ ГАЛУЗЕВІ
ПРАКТИКИ
Банк, підтримуючи ініціативу Групи BNP
Paribas, заохочує компанії, що займаються
нетрадиційною нафтою та газом, до переходу
до належної галузевої практики щодо
екологічних, соціальних та управлінських
питань, зокрема, шляхом приєднання або
офіційної підтримки визнаних ініціатив, такі
як ті, які наведені нижче.




The Oil and Gas Climate Initiative
(OGCI);
The IOGP list of “ISO Standards for use
in the oil & gas industry”13

 International
institutions’
recommendations on unconventional oil
and gas activities:
 OGP-IPIECA Good practice guidelines
for shale oil and gas14;
 The International Energy Agency Golden
Rules on unconventional gas activities15;

 Ініціативи та стандарти, спрямовані на
 National or regional institutions’
підтримку та впровадження ряду
recommendations on unconventional oil
ключових цінностей у різних сферах
and gas activities:
(наприклад, права людини, умови
праці, екологічні показники, боротьба з
корупцією), як загальні, так і In the United States:
- The standards promoted by the
специфічні для нафтогазового сектори,
environmental protection agencies (Coast
такі як наступні:
Guard, EPA, FTC) that refer to
 Глобальний договір ООН;
unconventional oil and gas activities;
 Керівні принципи ООН щодо захисту
The API (American Petroleum Institute)
прав людини в сфері бізнесу;
Petroleum Industry Practices:
 Рекомендації
Організації

The Safety Data Sheet;
Економічного Співробітництва та
 The API RP-100 standard specific to
Розвитку для багатонаціональних
unconventional oil and gas activities;
підприємств;
 The General Duty Clause of the
 Стандарти ефективності Міжнародної
Occupational, Safety and Health Act.
фінансової корпорації.
 Ініціативи, спрямовані на підвищення
прозорості,підзвітності та звітності в
цілому та в нафтогазовому секторі,
зокрема:
 Глобальна ініціатива звітності (GRI);
 Проекти по розкриттю інформації
щодо вуглецю та води;
 Ініціатива прозорості видобувних
галузей (EITI);
 Керівні принципи IPIECA з питань
нафтогазової
промисловості
про
добровільну звітність щодо сталого
розвитку;
 Рада зі стандартів бухгалтерського
обліку щодо сталого розвитку (SASB).

In Canada:
- the Guiding Principles and Operating
practices published by the Canadian
Association of Petroleum Producers
(CAPP);
In Europe:
- the Minimal Principles published by the
European Commission in the 2014/70/EU
recommendation;

The development of best practices and standards
in other regions of the world is not as advanced as
in Europe and North America. However, certain
countries have initiated an evaluation process
such as China under the “US-China Strategic and
Economic Dialogue” or Algeria through the
 Ініціативи, спрямовані на забезпечення
AIG16.
дотримання прав людини та основних
The
IOGP,
Cefic17
and
IOSCA
свобод у контексті операцій з охорони
recommendations on the use of chemicals in oil
та безпеки праці компаній, такі як:
and gas activities.
 Добровільні принципи безпеки та прав
людини.
 Best practices certifications by third-party
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organizations specific to unconventional
oil and gas sectors:
DNV GL18 independent verification
system covering shale oil and gas
activities19;
The Center for Responsible Shale
Development certification on shale gas
activities, validated by Clean Air Task
Force, the Environmental Defense Fund,
and the Pennsylvania Environmental
Council.

 Галузеві ініціативи, спрямовані на
покращення стандартів операцій в

нафтовій та газовій діяльності, що
охоплює конкретні види діяльності в
нафтогазовому секторі, такі як:

 Рекомендації Групи Світового банку
щодо
охорони
навколишнього
середовища, охорони здоров'я та
безпеки (EHS) для видобування нафти і
газу на суші;
 Нафтогазова кліматична ініціатива
(OGCI);
5 GROUP LEVEL
 Перелік IOGP «Стандарти ISO для
IMPLEMENTATION POLICY
використання в нафтовій та газовій
9
промисловості»
As necessary, BNP Paribas will engage an
external expert to undertake the analysis required
 Рекомендації міжнародних інституцій by this policy.
щодо діяльності з нетрадиційної нафти Result of the evaluation according to the present
і газу:
policy will provide elements for decision-making
 Рекомендації
OGP-IPIECA
щодо by BNP Paribas. As and when necessary, an ad
належної
практики використання hoc senior management committee shall examine
сланцевої нафти та газу14;
these results. If required, BNP Paribas may
 «Золоті
правила»
Міжнародного request complementary assessment before
енергетичного
агентства
щодо concluding on the acceptability of a transaction.
діяльності у сфері нетрадиційного Operational tools and awareness trainings are
газу10;
rolled out to ensure that Group’s staff is able to
implement this CSR sector policy.
 Рекомендації
національних
та
міжнародних
інституцій
щодо
діяльності
пов’язаної
з 5.1 FINANCIAL PRODUCTS OR
SERVICES
нетрадиційними нафтою та газом:
The information related to the above requirements
В Сполучених Штатах Америки:
will be obtained from the oil and gas clients by
- Стандарти, надані органами з охорони BNP Paribas’ client relationship managers.
навколишнього середовища (Берегова BNP Paribas will review regularly the
охорона,
Агентство
з
охорони performance of oil and gas companies against this
навколишнього середовища США, policy. If BNP Paribas becomes aware that a
Федеральна торгова комісія), що client operates outside the requirements of it, a
стосуються
видів
діяльності
з dialogue will be engaged with the client in order
нетрадиційної нафти та газу;
to find an acceptable solution to improve the
- Практика нафтової промисловості API situation in a timely manner. If this dialogue is
(Американського інституту нафти):
unfruitful BNP Paribas may decide not to pursue
 Паспорт безпеки продукції;
any new business with such client and may place
 Стандарт API RP-100, що стосується existing business under review taking into
видів діяльності з нетрадиційної нафти account existing contractual agreements.
та газу;
 Загальний порядок дії Закону про 5.2 ASSET MANAGEMENT
охорону праці, безпеки та гігієни праці. BNP Paribas entities managing third-party assets
will progressively implement all the relevant
9

http://www.iogp.org/wp-content/uploads/2016/12/Standards-Issued-2017.pdf
http://www.ipieca.org/news/new-ogp-ipieca-good-practice-guidelines-for-the-development-of-shale-oil-and-gas/
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У Канаді:
- керівні принципи та методи роботи,
опубліковані Канадською асоціацією
виробників нафти (CAPP);
У Європі:
- Мінімальні принципи, опубліковані
Європейською
Комісією
в
Рекомендації 2014/70/ЄС;
Розвиток найкращих практик та стандартів в
інших регіонах світу не настільки поширений,
як у Європі та Північній Америці. Однак певні
країни розпочали процес оцінювання,
наприклад, Китай, в рамках «Американокитайського стратегічного та економічного
діалогу», або Алжир за допомогою AIG11.
Рекомендації IOGP, Cefic12 та IOSCA щодо
використання хімікатів в нафтогазовій
діяльності
 Сертифікації передових практик з боку
сторонніх організацій, характерні для
секторів з видобування та обробки
нетрадиційної нафти та газу:
 DNV GL13 Система незалежної
сертифікації, що охоплює сланцеву
нафту та газову діяльність14;
 Центр сертифікації відповідального
виробництва сланцевого газу щодо
діяльності з розробки сланцевого газу,
затверджений Цільовою групою зі
збереження чистого повітря, Фондом
захисту навколишнього середовища та
Екологічною радою Пенсильванії.

5 ПОЛІТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ
За необхідності, для проведення аналізу, що
вимагається цією політикою, Банк залучить
зовнішнього експерта.
Результати оцінки, згідно з поточною
політикою, забезпечать підґрунтя для
прийняття рішень Банком. За необхідності,
спеціальний комітет вищого керівництва має
розглянути отримані результати. Якщо
потрібно, перш ніж робити висновок про
прийнятність транзакції, Банк може вимагати
додаткової оцінки.
11

requirements of this policy. A transition is indeed
necessary due to the fact that existing and
potential investors have to be informed of the
existence and implications of this policy.

6 DISCLAIMER
In order to comply with regulations and
implement the principles defined in its internal
procedures and sector policies, BNP Paribas
endeavours to source accurate and reliable
information, particularly from oil and gas
companies, on their sustainability policies and
practices. BNP Paribas relies on this information
gathered from oil and gas companies and its
partners. However, its decision is dependent on
the quality, accuracy and up-to-datedness of such
third-party information.

7 GLOSSARY
The following definitions apply in this policy:
The AZE is a joint initiative of
Alliance
biodiversity
for Zero worldwide
Extinction conservation organizations,
which aims to prevent extinctions
(AZE)
by identifying and safeguarding
key sites, each one of which is the
last remaining refuge of one or
more Endangered (EN) or
Critically Endangered (CR)
species. AZE sites contain >95%
of the known global population of
a given EN or CR species, or
>95% of the population for one
life history segment (e.g.
breeding or wintering) of the EN
or CR species. It also has
distinctive features and definable
boundaries. For the above
reasons, the loss of an AZE site
would result in the extinction of a
species in the wild.
http://www.zeroextinction.org/in
dex.html
The Arctic region is defined as
Arctic
the offshore area featuring the
region
widest ice coverage over a 12

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf 16 Алжирська
асоціація газової промисловості
12
Європейська рада з хімічної промисловості
13
14

18 Det

Norske Veritas Germanisher Lloyd
https://www.dnvgl.com/rules-standards/
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Впровадження даної політики в сфері КСВ
реалізується
через
запровадження
спеціальних інструментів та інформаційноознайомчих семінарів для співробітників.
5.1 ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ АБО

ПОСЛУГИ
Інформація, пов'язана з вищезазначеними
вимогами, буде отримана від клієнтів сектору
видобування нафти і газу менеджерами Банку
по роботі з клієнтами.
Банк, підтримуючи ініціативу Групи BNP
Paribas, регулярно переглядатиме результати
дотримання
вимог
цієї
політики
підприємствами сектору нетрадиційних нафти
та газу. Якщо Банк дізнається, що клієнт не
дотримується
вимог
політики,
буде
розпочатий діалог з клієнтом для того, щоб
знайти прийнятне рішення для своєчасного
покращення ситуації. Якщо цей діалог
виявиться безплідним, Банк може вирішити не
укладати жодних нових угод з таким клієнтом
і проводитиме перевірку існуючого бізнесу,
враховуючи існуючі договірні угоди.
5.2 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Суб'єкти Групи BNP Paribas, які управляють
сторонніми активами, поступово впровадять
усі відповідні вимоги цієї політики. Перехід
дійсно необхідний через те, що існуючі та
потенційні
інвестори
повинні
бути
поінформовані про існування та наслідки цієї
політики.

6 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО
ОБМЕЖЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
З метою дотримання правил та реалізації
принципів,
визначених
у
внутрішніх
процедурах та галузевій політиці, Банк робить
все можливе, щоб зібрати точну та надійну
інформацію, зокрема, від компаній у галузі
видобутку нафти та газу, про політику та
практику їхнього сталого розвитку. Банк
покладається на інформацію, зібрану від
відповідних компаній та її партнерів у галузі
видобутку нафти та газу. Однак це залежить
від якості, точності та актуальності
інформації.

months period. According to the
National Snow and Ice Data
Center, the February to March
period is the peak period in terms
of ice coverage. All the regions
covered by ice during this peak
period are included in the BNP
Paribas’s definition of the Arctic
region.
CDP, formerly the Carbon
Carbon
Disclosure Project, is an
and
independent
not-for-profit
Water
Disclosure organization working to drive
greenhouse
gas
emissions
Projects
reduction and sustainable water
use by business and cities. The
CDP works with companies to
establish methodologies and
encourage
disclosure
and
management of climate and water
data (e.g. greenhouse gas
emissions, water use and
pollution), and with investors to
assess risks and opportunities
related to climate change and
water scarcity, flooding, and
pollution.
https://www.cdproject.net/enUS/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdproject.net/enUS/Programmes/Pages/cdpwater-disclosure.aspx
Extractive The EITI is a global standard
transparency
of
Industries ensuring
Transpare payments from natural
resources companies. It is a
ncy
coalition
of
governments,
Initiative
companies, civil society groups,
(EITI)
investors,
and
international
organisations.
http://eiti.org/
Forced labour means work or
Forced
service exacted from a person
Labour
under threat or
penalty, which includes penal
sanctions and the loss of rights
and privileges, where the person
has not offered him/herself
voluntarily (Forced Labour
Convention n°29, ILO 2001a)
The UN Global Compact is a
Global
strategic policy initiative for
Compact
businesses that are
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7 ГЛОСАРІЙ
У цій політиці застосовуються наступні
визначення:
Альянс
за
нульове
вимира
ння
(AZE)

Арктич
ний
регіон

Альянс за місця із нульовим
вимиранням (AZE) є спільною
ініціативою
організацій
з
охорони
біорізноманіття
в
усьому світі, яка спрямована на
запобігання зникнення видів
шляхом
виявлення
та
збереження ключових ділянок,
кожна з яких є останнім
притулком для одного або
кількох видів, що знаходяться
під загрозою зникнення (EN) або
в критичній небезпеці (CR).
Зони Альянсу за місця із
нульовим вимирання містять
>95% від відомої світової
чисельності певного виду, що
знаходиться
під
загрозою
зникнення або в критичній
небезпеці, або >95% від
чисельності популяцій одного з
EN або CR видів у один з етапів
життя (наприклад, вирощування
потомства або зимівлі). Вона
також має відмітні риси та
визначені межі. З наведених
вище причин втрата території
AZE призведе до вимирання
дикого виду.
http://www.zeroextinction.org/ind
ex.html
Арктичний регіон визначається
як прибережний район, який
охоплює найширше льодове
покриття протягом 12 місяців.
Згідно з Національним центром
даних снігу та льоду, період з
лютого по березень є піковим
періодом з точки зору льодового
покриття. Усі регіони, покриті
льодом у цей піковий період,
включені в визначення Групою
BNP
Paribas
Арктичного
регіону.

Проекти
CDP
(раніше
«Проект
з
розкриття
інформації
про
розкрит
вуглекислий газ») є незалежною
тя
некомерційною
організацією,

GRI

Internatio
nal
Finance
Corporati
on (IFC)
Environm
ental,
Health,
and
Safety
(EHS)
General
Guideline
s
Internatio
nal
Finance
Corporati
on (IFC)
Performa
nce
Standards
in
terms of
Environm
ental and
Social
sustainabi
lity
Internatio

committed to aligning their
operations and strategies with ten
universally accepted principles in
the areas of human rights, labour,
environment and anticorruption,
and is endorsed by chief
executives of the member
businesses. BNP Paribas has been
a signatory of the UN Global
Compact since 2003.
http://www.unglobalcompact.org
/
The Global Reporting Initiative
(GRI) is a non-profit organization
that promotes
economic, environmental and
social
sustainability.
GRI
provides all companies and
organizations
with
a
comprehensive
sustainability
reporting framework that is
widely used around the world.
https://www.globalreporting.org/
Designed jointly by the IFC and
the World Bank Group, the EHS
Guidelines
are
technical
reference documents with general
and industry-specific examples of
Good International Industry
Practice. They contain the EHS
performance levels and measures
that are generally considered to
be achievable in new facilities by
existing technology at reasonable
costs.
www.ifc.org/ehsguidelines
The IFC requires its clients (in
case of direct investment)
complies with the 8 IFC standards
that help avoid, mitigate, and
manage environmental and social
risks and impacts.
http://www.ifc.org/wps/wcm/con
nect/Topics_Ext_Content/IFC_E
xternal_Corporate_Site/Sustaina
bility-At-IFC/PoliciesStandards/PerformanceStandards

The

International

Labour
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інформа
ції щодо
вуглецю
та води
(CDP)

Ініціати
ва
прозоро
сті
видобув
них
галузей
(EITI)

Примус
ова
праця

Глобаль
ний
договір

яка працює над скороченням
викидів парникових газів та
впровадженням
стійкого
водокористування
підприємствами та містами.
CDP працює з компаніями з
метою встановлення методології
та заохочення до розкриття та
управління даними про клімат та
воду
(наприклад,
кількість
викидів
парникових
газів,
показники використання води та
забруднення),
а
також
з
інвесторами для оцінки ризиків
та можливостей, пов'язаних зі
зміною клімату та дефіцитом
води, повенями та забрудненням
навколишнього середовища.
https://www.cdproject.net/enUS/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdproject.net/enUS/Programmes/Pages/cdpwater-disclosure.aspx
Ініціатива ЕІТІ є глобальним
стандартом, який забезпечує
прозорість
платежів
від
компаній
із
залученням
природних ресурсів. Вона є
коаліцією урядів, компаній,
громадських
організацій,
інвесторів
та
міжнародних
організацій.
http://eiti.org/
Примусова праця - це робота або
послуга, що вимагається від
особи під примусом або
загрозою
покарання,
що
включає кримінальні санкції та
втрату прав і привілеїв, коли
особа
не
запропонувала
виконати таку роботу або надати
послугу добровільно (Конвенція
№ 29 про примусову працю,
МОП 2001a)
Глобальний договір ООН є
стратегічною
політичною
ініціативою для підприємств, які
прагнуть
узгоджувати
свої
операції та стратегії з десятьма
загальновизнаними принципами
в галузі прав людини, охорони
праці, захисту навколишнього

Organization (ILO) is a UN
specialized agency which seeks
the promotion of social justice
and internationally-recognized
human and labour rights.
http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
The International Organization
ISO
Standards for Standardization develops and
publishes
standards
internationally
recognized that are followed by
all sectors of activities.
https://www.iso.org/home.html
Internatio The IUCN is a global
nal Union conservation network gathering
governments
as
well
as
for
Conservat nongovernmental organizations.
ion
of One of the missions of the IUCN
is to help countries and
Nature
communities
designate
and
(IUCN)
manage protected areas on land
and in the oceans.
Protected areas are divided into
six categories:
I – Strict Nature Reserve (Ia) /
Wilderness Area (Ib);
II – National Park;
III – Natural Monument or
Feature;
IV – Habitat / Species
Management area;
V – Protected Landscape /
Seascape;
VI – Protected area with
sustainable use of natural
resources;
http://www.iucn.org/about/work/
programmes/pa/pa_products/wc
pa_categories
IPIECA’s The “Oil and Gas Industry
on
voluntary
Oil
and Guidance
sustainability reporting” was
Gas
published in 2015 by IPIECA, the
Industry
Guidance global oil and gas industry
association for
on
voluntary environmental and social issues,
sustainabi the American Petroleum Institute
(API), and the International
lity
reporting Association of Oil & Gas
producers (IOGP) in 2015. This
Guidance represents industry
consensus on the most prevalent
nal
Labour
Organizat
ion (ILO)
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середовища та боротьби з
корупцією,
і
схвалюються
керівниками компаній-членів .
Група BNP Paribas підписала
Глобальний договір ООН в 2003
році.
http://www.unglobalcompact.org/
GRI

Загальні
рекомен
дації з
охорони
навколи
шнього
середов
ища,
охорони
здоров'я
та
безпеки
(EHS)
Міжнар
одної
фінансо
вої
корпора
ції (IFC)

Глобальна ініціатива звітності
(GRI)
є
неприбутковою
організацією,
яка
сприяє
економічній, екологічній та
соціальній стійкості. GRI надає
всім компаніям та організаціям
комплексну систему звітування
про стабільність, яка широко
використовується у всьому світі.
https://www.globalreporting.org/

Розроблені
спільно
з
Міжнародною
фінансовою
корпорацією
та
Групою
Світового банку, Рекомендації з
охорони
навколишнього
середовища, охорони здоров'я та
безпеки (EHS) є технічними
довідковими документами, що
містять загальні та галузеві
приклади Належної міжнародної
галузевої
практики.
Вони
містять рівні характеристик
ефективності та заходи з
охорони
навколишнього
середовища, охорони здоров'я та
безпеки (EHS), які, як правило,
вважаються
досяжними
на
нових об'єктах із застосуванням
існуючих
технологій
за
розумними витратами.
фінансова
Стандар Міжнародна
корпорація
вимагає,
щоб
клієнти
ти
ефектив (у випадку прямих інвестицій)
відповідали
8
стандартам
ності з
Міжнародної
фінансової
точки
корпорації,
які
допомагають
зору
зменшити
та
екологіч уникнути,
управляти
екологічними
та
ної та
соціальними
ризиками
та
соціальн
наслідками.
ої
стійкост http://www.ifc.org/wps/wcm/conne
ct/Topics_Ext_Content/IFC_Exter
і
Міжнар nal_Corpora
te_Site/Sustainability-Atодної

sustainability
issues
and
indicators, and aims at sharing
good practice across the industry.
http://www.ipieca.org/media/284
9/og_industry_guidance_on_vol
untary_sustainability_reportnig_
3rd_ed_2016.pdf
Oil sands Oil sands are characterized by
their medium to high viscosity.
They are recovered through soil
mining at shallow depth, or
through steam-assisted gravity
drainage at higher depth.
Organisat These recommendations are an
ion
for annex to the OECD Declaration
Economic on International Investment and
Multinational Enterprises. They
Cooperation provide voluntary principles and
standards
for
responsible
and
conduct
for
Developm business
multinational
corporations
ent
operating in or from adhering
(OECD)
Guideline countries (the OECD members,
s
for Argentina, Brazil and Chile).
Multinati http://www.oecd.org/corporate/
mne/
onal
Enterpris
es
UNESCO Designated cultural and natural
heritage areas around the world
World
that are considered of outstanding
Heritage
value to humanity and which are
Sites
listed under the World Heritage
Convention.
http://whc.unesco.org/en/list
The 31 principles were adopted in
United
2011 by the United Nations
Nations
Human Rights
Guiding
Principles Council in order to implement
United Nations “Protect, Respect
on
and Remedy” framework. They
Business
address
issues
related
to
and
infringements of human rights
Human
due to
Rights
business activities.
Voluntary
Principles
on
Security
and
Human
Rights

Established
in
2000,
the
Voluntary Principles are an
initiative by governments, NGOs,
and companies to provide
guidance
to
extractives
companies on maintaining the
safety and security of their
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фінансо
вої
корпора
ції (IFC)
Міжнар
одна
організа
ція
праці
(МОП)

Стандар
ти ISO

Міжнар
одний
союз
охорони
природи
та
природн
их
ресурсів
(IUCN)

Керівни

IFC/PoliciesStandards/Performance-Standards

Міжнародна організація праці
(МОП) - спеціалізована установа
ООН, яка прагне сприяти
соціальній справедливості та
міжнародно визнаним правам
людини та праці.
http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
Міжнародна
організація
зі
стандартизації розробляє та
публікує
стандарти,
що
визнаються на міжнародному
рівні, яким слідують усі галузі
діяльності.
https://www.iso.org/home.html
Міжнародний союз охорони
природи та природних ресурсів
(IUCN) є глобальною мережею
зі збереження довкілля, що
збирає уряди, а також неурядові
організації. Одна з місій
Міжнародного союзу охорони
природи та природних ресурсів
(IUCN) полягає в тому, щоб
допомогти країнам та громадам
визначати
та
управляти
захищеними територіями на
суші та в океанах.
Заповідні території поділяються
на шість категорій:
I
Строгий
природний
заповідник (Ia) / Зона дикої
природи (Ib); II - Національний
парк;
III - Природна пам'ятка чи
об'єкт;
IV – Території управляння
середовища проживання/видів;
V – Природний/морський
ландшафт, що охороняється;
VI – Заповідна територія зі
сталим використання
природних ресурсів;
http://www.iucn.org/about/work/p
rogrammes/pa/pa_products/wcpa
_categories
Керівництво

з

питань

Shale oil
and shale
gas

Sustainabi
lity
Accountin
g
Standards
Board
(SASB)
Wetlands
on
the
Ramsar
list

operations within an operating
framework that ensures respect
for human rights and fundamental
freedoms.
The
Voluntary
Principles (VPs) are the only
human rights guidelines designed
specifically for oil, gas, and
mining companies.
www.voluntaryprinciples.org
Shale oil and shale gas are formed
in the same source rock than
conventional oil
and gas, but did not migrate
upwards to be trapped into a
porous and permeable formation
that can be produced using
conventional methods. The very
low permeability of the source
rock requires the need to
artificially fracture the rock.
The Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) is an
independent
nonprofit
organization that develops sectorspecific
Key
Performance
Indicators
(KPIs)
for
sustainability.
https://www.sasb.org/
These wetlands are defined as
“Sites containing representative,
rare or unique wetland types” or
“Sites of international importance
for
conserving
biological
diversity”
listed
in
the
Convention on Wetlands adopted
in Ramsar, Iran in 1971 (Ramsar
convention
http://www.ramsar.org/).

Definitions above are likely to change over time.
We will monitor international developments and
continue to follow internationally-recognized
conventions where possible.

8 RISKS ANALYSIS
Reputaional risk
Mitigation actions:
1. Applying by the Bank employees Sectoral
Policy provisions
2. Notifing the clients on requirements of the
Sectoral Policy
Compliance with other normative documents
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цтво
IPIECA
з питань
нафтога
зової
промисл
овості з
добровіл
ьної
звітност
і щодо
сталого
розвитк
у

Нафтон
осні
піски

Керівни
цтво
Організ
ації
економі
чного
співробі
тництва
та
розвитк
у
(ОЕСР)
для
багатон
аціонал
ьних
підприє
мств
Світові
пам'ятк
и

нафтогазової промисловості з
добровільної звітності щодо
сталого
розвитку
було
опубліковане в 2015 році
IPIECA, глобальною асоціацією
з
питань
навколишнього
середовища
та
соціальної
політики нафтової та газової
промисловості, Американським
інститутом нафти (API) та
Міжнародною
асоціацією
виробників нафти та газу (IOGP)
у 2015 році. Це Керівництво
являє
собою
галузевий
консенсус
щодо
найбільш
поширених
проблем
та
показників сталого розвитку та
покликане
поширювати
належну практику в галузі.
http://www.ipieca.org/media/2849
/og_industry_guidance_on_volunt
ary_sustaina
bility_reportnig_3rd_ed_2016.pdf
Нафтоносні
піски
характеризуються середньою та
високою
в'язкістю.
Вони
добуваються шляхом ґрунтового
видобутку на невеликій глибині
або
за
допомогою
гравітаційного
дренажу
із
застосуванням пара на більшій
глибині.
Ці рекомендації є додатком до
Декларації
ОЕСР
про
міжнародні
інвестиції
та
багатонаціональні
підприємства.
Вони
надають
добровільні
принципи
та
стандарти
відповідальної
ділової
поведінки
для
транснаціональних корпорацій,
що діють у країнах-членах
(країни-члени ОЕСР, Аргентині,
Бразилії та Чилі).
http://www.oecd.org/corporate/mn
e/

Визначена
культурна
та
природна спадщини в усьому

requirements
application

regulating

Sectoral

Policies
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світі, яка вважається видатною
для людства і яка занесена до
переліку
Конвенції
про
всесвітню спадщину.
http://whc.unesco.org/en/list
Керівні 31 принцип був прийнятий
з
прав
людини
принци Радою
Організації
Об'єднаних
Націй
в
пи ООН
2011 році з метою реалізації
щодо
Організації
захисту структури
Об'єднаних Націй з «Захисту,
прав
людини дотримання та виправлення».
Вони займаються питаннями,
в сфері
пов'язаними з порушеннями
бізнесу
прав
людини
внаслідок
підприємницької діяльності.
принципи,
Доброві Добровільні
започатковані у 2000 році, є
льні
принци ініціативою урядів, неурядових
організацій та компаній щодо
пи
методологічної
безпеки надання
видобувним
та прав допомоги
компаніям
з
метою
людини
забезпечення безпеки операцій у
рамках операційної системи, яка
забезпечує дотримання прав
людини та основних свобод.
Добровільні принципи (ДП) - це
єдине керівництво в галузі прав
людини, розроблене спеціально
для нафтових, газових та
гірничодобувних компаній.
www.voluntaryprinciples.org
Сланцев Сланцева нафта та сланцевий газ
а нафта утворюються в одній і тій же
джерельній породі, що й
та
сланцев звичайні нафта та газ, але не
переміщуються вгору, для того,
ий газ
щоб потрапити у пористу та
проникну форму, з якої можна
видобувати
за
допомогою
звичайних методів. Дуже низька
проникність джерельної породи
вимагає штучного перелому
породи.
Рада
зі
стандартів
Рада зі
стандар бухгалтерського обліку щодо
сталого розвитку (SASB) є
тів
неприбутковою
бухгалте незалежною
організацією,
яка
розробляє
рського
основні
показники
ефективності
обліку
(KPI) для сталого розвитку.
щодо
сталого https://www.sasb.org/
UNESC
O
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розвитк
у (SASB)
Водноболотни
х угіддя,
що
входять
до
списку
Рамсар

Ці
водно-болотні
угіддя
визначаються як «Райони, що
містять
репрезентативні,
рідкісні або унікальні види
водно-болотних
угідь"
або
"Місця, що мають міжнародне
значення
для
збереження
біологічного
різноманіття",
перераховані в Конвенції про
водно-болотні угіддя, прийняті в
Рамсарі (Рамсарська конвенція
http://www.ramsar.org/)

Визначення
вище,
ймовірно,
будуть
змінюватися з часом. Ми будемо стежити за
змінами на міжнародній арені й будемо
дотримуватися
міжнародно
визнаних
конвенцій, де це можливо.

8 АНАЛІЗ РИЗИКІВ
Репутаційний ризик
Дії, направлені на мінімізацію ризику:
1. Застосування працівниками Банку
положень секторальної політики;
2. Інформування клієнтів про вимоги
принципів секторальної політики;
3. Дотримання вимог інших нормативних
документів, що регламентують процес
застосування секторальних (галузевих)
політик.

